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Do natychmiastowego rozpowszechnienia – 27 lutego 2017 r. 

 
Wybory w 4 Okręgu Miejskim na stanowisko Radnego 
 

We wtorek, 28 lutego wyborcy Chicago zamieszkali w 4 okręgu miejskim udadzą się 

do placówek wyborczych aby wybrać radnego. Nazwiska pięciu kandydatów znajdują się 

na karcie do głosowania. Jeżeli jeden z kandydatów uzyska ponad połowę głosów, ten 

kandydat wygra wybory. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie otrzyma większości 

głosów, w dniu 4 kwietnia odbędzie się druga tura wyborów z udziałem dwóch kandydatów, 

którzy uzyskali największą ilość głosów. 

Na karcie do głosowania znajduje się tylko urząd na stanowisko radnego w 4 okręgu 

miejskim. Tylko wyborcy 4 okręgu miejskiego kwalifikują się do oddania głosu w tych 

wyborach.  

W dniu wyborów 28 lutego, 38 placówek wyborczych w 4 okręgu miejskim będzie 

otwartych w godzinach od 6:00 do 19:00. Wyborcy mogą znaleźć swoją placówkę 

wyborczą na stronie internetowej pod adresem  chicagoelections.com/info. 

“W dniu wyborów, aby zapewnić prawidłowy przebieg głosowania, Komisja 

Wyborcza będzie dysponować śledczymi oraz technikami, którzy będą wysyłani do 

placówek wyborczych gdzie przeprowadzą dochodzenie w przypadku zgłoszenia 

jakichkolwiek skarg lub problemów z urządzeniami do głosowania,” oświadczyła 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Marisel A. Hernandez. 

Wyborcy, którzy będą świadkami nieprawidłowego przeprowadzania głosowania lub 

spotkają się z innymi problemami w dniu wyborów proszeni są o kontakt z Centralnym 

Biurem Wyborczym “Election Central” pod numerem telefonu (312) 269-7870, oświadczyła 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej Marisel A.Hernandez. Linie telefoniczne Centralnego 

Biura Wyborczego będą czynne tylko w dniu wyborów. Na wszystkie pytania odpowiadać 

będą pracownicy Komisji Wyborczej miasta Chicago oraz kompetentni adwokaci.   

W dniu wyborów, wyborcy mogą oddać głos tylko w placówce wyborczej do której 

zostali przydzieleni. Wyborcy, którzy oddali głos drogą korespondencyjną lub w okresie 

wczesnego głosowania nie mogą ponownie głosować lub zmienić oddanych głosów. Lista 

wyborców, którzy oddali głosy będzie dostępna na elektronicznych tabletach (electronic 

poll books).  

Po więcej informacji przed lub w dniu wyborów, wyborcy mogą  odwiedzić stronę 

internetową Komisji Wyborczej pod adresem  chicagoelections.com lub zadzwonić pod 

numer telefonu (312) 269-7900. 

Wyborcy, którzy zmienili adres zamieszkania lub po raz pierwszy potrzebują się 

zarejestrować do głosowania mogą znaleźć swoją placówkę wyborczą na stronie 

http://www.chicagoelections.com/info
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internetowej pod adresem chicagoelections.com/info. Wyborcy, którzy udadzą się do 

swojej placówki wyborczej mogą zarejestrować się do głosowania w dniu wyborów. 

Wymagane jest przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości, co najmniej jeden z nich 

musi posiadać wyborcy aktualny adres zamieszkania.  

Wyborca, który odda głos na tzw. warunkowej karcie do głosowania “provisional 

ballot” ma tydzień na dostarczenie dokumentu potwierdzającego jego prawo do 

głosowania. Jakkolwiek, zgodnie z prawem wyborczym, Komisja Wyborcza nie może 

policzyć warunkowych kart jeżeli wyborca oddał na nich głos w niewłaściwej placówce 

wyborczej.  

“W dniu wyborów w każdej placówce wyborczej będzie dostępny elektroniczny 

tablet, dzięki któremu ułatwimy proces zarówno wyborcom już zarejestrowanym jak i tym 

którzy potrzebują się zarejestrować. Za pomocą tableta możemy dostarczyć instrukcje 

wyborcy, który znajduje się w niewłaściwej placówce wyborczej”, oświadczyła 

Przewodnicząca Hernandez. 

Wybory municypalne w 4 okręgu miejskim są wymagane ponieważ były radny Will 

Burns zrezygnował ze stanowiska, kadencja od 2015 do 2019 roku. Wyborcy zdecydują, 

który z kandydatów będzie na stanowisku radnego przez kolejne dwa lata.  

 

Nazwiska kandydatów na karcie wyborczej: 

 

EBONY D. LUCAS 

MARCELLUS H. MOORE, JR. 

SOPHIA KING 

GREGORY SEAL LIVINGSTON 

GERALD SCOTT MCCARTHY 

 

Nikt nie złożył właściwych dokumentów wymaganych przez prawo stanowe jako tzw. 

“write-in” kandydat, krórego nazwisko nie znajduje się na karcie wyborczej lecz można je 

wpisać. 
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